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ISOJEN ASIOIDEN VUOSI 
Vuotta 2023 on jo pitkään valmisteltu ja odotettu. Loviisassa 
pääsemme vihdoin kokemaan sen hetken, jolloin Asuntomessujen 
portit avautuvat Kuningattarenrannassa. Messuvieraat saavat nähdä 
ainutlaatuisen merellisen asuinalueen ja sen tulevien asukkaiden 
unelmien kodit.

Messukesästä tulee varmasti ikimuistoinen monille loviisalaisille, 
jotka työskentelevät messualueella, tarjoavat yritystensä palveluita 
messukävijöille keskustassa ja muualla Loviisassa, järjestävät erilaisia 
oheistapahtumia tai vain fiilistelevät kuukauden ajan tavallista 
suuremmassa ihmisvilinässä.

Toinen suuri asia osuu heti vuoden alkuun: Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vastuu sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kaupungilta 
hyvinvointialueelle. Ainakin aluksi Loviisassa tarjottavat sote-
palvelut säilyvät entisellään. Muutoksen pitkän ajan vaikutukset 
jäävät nähtäväksi.

Kuntalaisten on kuitenkin heti vuodenvaihteessa opeteltava 
– tai tallennettava puhelimiinsa – terveyskeskuksen ja suun 
terveydenhuollon uudet numerot. Sote-tietoa joutuu alkuvuoden 
ajan etsimään kahdelta verkkosivustolta: hyvinvointialueen 
sivusto itauusimaa.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa muun muassa 
koronaviruksesta ja rokotuksista, loviisa.fi antaa toistaiseksi 
tarkemmat tiedot loviisalaisten sote-palveluista.

Näiden sinällään isojen asioiden ohella 
varmasti moni jakaa kanssani sen 
kaikkein suurimman uudenvuoden 
toiveen: kunpa rauha saapuisi 
Ukrainaan, pian.

Kiinnostavaa ja valoisaa vuotta 2023! 

Jaana Laine 
viestintä- ja markkinointi asiantuntija

LOVIISAN KAUPUNGIN 
INFOLEHTI 2/ 2022

August & Alma, 
paimenlapset 
Loviisan kaupunginmuseon näyttelyssä 
lapsikävijät ovat etusijalla. 

August & Alma, paimenlapset on toiminnallinen näyttely, joka 
johdattaa matkalle paimentamaan lampaita paimenlasten mu-
kana pitkin metsiä ja saloja. 

Näyttelyssä astutaan sisään satumaiseen maisemaan, joka 
alkaa Augustin ja Alman pihapiiristä ja jatkuu metsän siimekseen. 

– Olen varma, että kaikenikäiset kävijät tulevat ihastumaan 
tähän satumaailmaan, Loviisan kaupunginmuseon intendentti 
Ulrika Rosendahl sanoo.

Näyttelyn on tuottanut Sagalundin museo ja lastenkulttuuri-
keskus. Kuvituksesta vastaa kuvataiteilija Pive Toivonen. 

August & Alma, paimenlapset avoinna 13.1.2023 asti 
ti–pe ja su klo 12–16.
Loviisan kaupunginmuseo, Komendantintalo 
Puistokatu 2, Loviisa  
www.loviisa.fi/museot 



Mitä kaikkea kaupunkisuunnitteluun kuuluu?Mitä kaikkea kaupunkisuunnitteluun kuuluu?
– Kaupunkisuunnittelu on maankäytön ja sen – Kaupunkisuunnittelu on maankäytön ja sen 
toimintojen suunnittelua. Se liittyy kaupungin toimintojen suunnittelua. Se liittyy kaupungin 
kehittämiseen ja rakentamisen mahdollista-kehittämiseen ja rakentamisen mahdollista-
miseen, mutta yhtä lailla hyväksi mielletyn miseen, mutta yhtä lailla hyväksi mielletyn 
kaupunkiympäristön säilyttämiseen. Kaupun-kaupunkiympäristön säilyttämiseen. Kaupun-
kisuunnittelua ovat strategisen tason kau-kisuunnittelua ovat strategisen tason kau-
punkirakennekysymykset, mutta myös yk-punkirakennekysymykset, mutta myös yk-
sittäisen rakennuksen julkisivukysymykset. sittäisen rakennuksen julkisivukysymykset. 
Lisäksi kaupunkisuunnitteluyksikkö vastaa Lisäksi kaupunkisuunnitteluyksikkö vastaa 
maaomaisuuteen, kiinteistönmuodostukseen maaomaisuuteen, kiinteistönmuodostukseen 
ja kartastoon liittyvistä tehtävistä.ja kartastoon liittyvistä tehtävistä.

Mitä kaikkea töihisi sisältyy?Mitä kaikkea töihisi sisältyy?
– Johdan kaupunkisuunnitteluyksikön toimin-– Johdan kaupunkisuunnitteluyksikön toimin-
taa. Koordinoivan esimiesroolin ohella toimin taa. Koordinoivan esimiesroolin ohella toimin 
myös asiantuntijaroolissa. Pienessä kaupun-myös asiantuntijaroolissa. Pienessä kaupun-
gissa liki jokainen esihenkilö osallistuu omas-gissa liki jokainen esihenkilö osallistuu omas-
sa roolissaan myös arkiseen työhön.          sa roolissaan myös arkiseen työhön.          

Miten haluat kehittää Loviisaa työssäsi?Miten haluat kehittää Loviisaa työssäsi?
– Vahvuuksiin kannattaa satsata. Loviisan – Vahvuuksiin kannattaa satsata. Loviisan 
keskusta ilmentää Loviisan pitkää historiaa, keskusta ilmentää Loviisan pitkää historiaa, 
ja täällä ovat Suomenlahden upeat rannat. ja täällä ovat Suomenlahden upeat rannat. 

Kaupunkisuunnitteluyksikön tehtävä on Kaupunkisuunnitteluyksikön tehtävä on 
nostaa esille vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja nostaa esille vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja 
siihen, miten asumista ja rakentamista näillä siihen, miten asumista ja rakentamista näillä 
alueilla voitaisiin kehittää ja lisätä. alueilla voitaisiin kehittää ja lisätä. 
– Myös yritysten toimintaedellytykset ovat – Myös yritysten toimintaedellytykset ovat 
tulevan kehityksen kannalta tärkeitä. Se tulevan kehityksen kannalta tärkeitä. Se 
edellyttää ennakointia ja yhteydenpitoa jo edellyttää ennakointia ja yhteydenpitoa jo 
ennen kuin varsinainen rakentaminen on ennen kuin varsinainen rakentaminen on 
ajankohtaista. Onnekseni työpaikalla vierei-ajankohtaista. Onnekseni työpaikalla vierei-
sessä työhuoneessa istuu kaupungin elin-sessä työhuoneessa istuu kaupungin elin-
voimankehittäjä, joten hänen kontaktinsa ja voimankehittäjä, joten hänen kontaktinsa ja 
tietotaitonsa auttavat tässä asiassa. tietotaitonsa auttavat tässä asiassa. 
        
Mikä on oma lempipaikkasi Loviisassa?Mikä on oma lempipaikkasi Loviisassa?
– Ehdottomasti Raatihuoneen edustan tori – Ehdottomasti Raatihuoneen edustan tori 
ympäristöineen. Kaunis puisto, kirkko ja torin ympäristöineen. Kaunis puisto, kirkko ja torin 
ympärillä olevat vanhat arvokkaat rakennuk-ympärillä olevat vanhat arvokkaat rakennuk-
set. Eli se, mikä ensimmäisenä aukeaa eteen set. Eli se, mikä ensimmäisenä aukeaa eteen 
kaupunkiin tullessa ja jää näkömuistiin Lovii-kaupunkiin tullessa ja jää näkömuistiin Lovii-
sasta lähtevälle.sasta lähtevälle.
  
Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö 
Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403, Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403, 
marko.luukkonen@loviisa.fimarko.luukkonen@loviisa.fi

Loviisan uusi kaupunkisuunnitteluosaston 
päällikkö Marko Luukkonen aloitti työt 
syyskuussa. Hän tuli Loviisaan Kouvolan 
kaupungin palveluksesta, jossa toimi 
yleiskaavapäällikön tehtävissä.

”Vahvuuksiin 
kannattaa 
satsata”
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Ajankohtaista

Miten joulua vietettiin ennen? Loviisan 
kaupunginmuseon perinteisessä joulunäyttelyssä 
tehdään aikamatka sadan vuoden takaiseen 
joulun viettoon Loviisan seudulla. 

Metsänhoitotöitä 
MÄÄRLAHDESSA
Loviisan kaupungin puisto-
osasto tekee pienimuotoisia 
metsänhoitotöitä 
Määrlahdessa Saaristotien 
ja Peikkovuorentien 
välisellä alueella.

Peikkovuorentie

Saaristotie

Leppätie

Haapatie

Pajutie

Metsätöitä tehdään pieni alue kerrallaan. Työt 
kestävät ensi vuoden puolelle.

Kun metsänhoitotyöt ovat käynnissä, työ-
maa on eristettynä nauhalla. Työmaa-alueelle 
meneminen on turvallisuussyistä kielletty. 
Muualla kuin eristetyllä alueella voi liikkua 
turvallisesti ja vapaasti.

Kaupunginpuutarhuri Mona Bäckman, 
puh. 0440 555 468, 
mona.backman@loviisa.fi

AIKAMATKA sadan 
vuoden taakse 

Muita 
joulun ja uudenvuoden

tapahtumia löydät 
kesk i aukeamalta. 

Tesjokelaiset osallistuivat aktiivi-
sesti kyläiltaan marraskuun alus-
sa. Kysymyksiä riitti valaistuksesta 
varhaiskasvatukseen, ja keskuste-
lua käytiin hyvässä hengessä. 

Yhteensä yli neljäkymmentä 
tesjokelaista osallistui kyläiltaan 
paikan päällä ja etänä. 

Pari kertaa vuodessa järjestettä-

vissä kyläilloissa kaupungin eri kes-
kuksien asiantuntijat käyvät tapaa-
massa Loviisan kylien asukkaita.  

– Kyläillat jatkuvat ensi vuonna. 
Kerromme niistä tarkemmin muun 
muassa kaupungin verkkosivus-
tolla, hyvinvointisuunnittelija Päivi 
Hämäläinen vinkkaa.

KYLÄILLAT JATKUVAT
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Tuvassa joulupöytä on katettu, ja salissa 
komeilee joulupuu. Näyttelyssä selviää mitä 
uskomuksia ja tapoja liittyi joulun viettoon. 
Ehkä näet jopa vilahduksen pienestä har-
maasta tonttu-ukosta! 

Aikamatka-näyttely Komendantintalossa 
on avoinna 8.1.2023 asti.

Loviisan kaupungin museo, Puistokatu 2, 
puh. 044 450 5009, museo@loviisa.fi
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Räätälöity koronavirus
rokote saatavilla
Omikronvariantille 
räätälöity korona virusrokote 
on saatavilla Loviisassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
suosittaa tehosteannosta 65 vuotta täyt-
täneille, riskiryhmiin kuuluville 18 vuotta 
täyttäneille sekä voimakkaasti immuu-
nipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. 

Loviisassa on edelleen koronaa, ja 
aina silloin tällöin on tullut pieniä ryp-
päitä myös hoivakoteihin. 

– Ehdottomasti suosittelen tehoste-
rokotetta kaikille niille, joille THL on si-
tä suositellut, Loviisan johtava lääkäri 
Marika Ylärakkola sanoo.

Ajanvaraus tapahtuu verkkosivus-
tolla www.koronarokotusaika.fi tai 
puhelimitse 0444 555 360.

Loviisan koronarokotuspiste sijaitsee linja-auto-
aseman tiloissa Mannerheiminkatu 14.
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Asuntomessuorgani-
saatio on saanut uuden 
työntekijän, kun projek-
tikoordinaattori Kirsi 
Hämäläinen aloitti työt 
marraskuussa.

– Koordinoin kokouk-
sia ja hoidan tapahtu-
mien järjestelyjä sekä 
tiedonhallintaan ja 
markkinointiin liittyviä 

tehtäviä.
Messutiimiin kuulu-

vat Hämäläisen lisäksi 
projektipäällikkö Niina 
Okkonen, aluevalvoja 
Teemu Salo, ryhmä-
koordinaattori Johanna 
Eriksson ja tiedottaja 
Camilla Stenvall.

– Yhdessä huolehdim-
me siitä, että asiat su-

juvat ja asiakkaat ovat 
tyytyväisiä.

Edessä on työntäytei-
nen vuosi ja varmasti 
onnistuneet Asunto-
messut.
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Vapaaehtoiseksi 
Asuntomessuille?

Asuntomessut Loviisassa hakee 
vapaaehtoisia työntekijöitä 
messualueelle 7.7.–6.8.2023.

Asuntomessuilla tarvitaan vapaaehtoisia 
liikenteen ohjaajia, alueoppaita, bussiop-
paita ja kohdeoppaita. 

Kansalaisopisto järjestää tehtävistä 
kiinnostuneille koulutuksen, jossa kerro-
taan Asuntomessuista, alueen kohteista 
sekä myös Loviisan historiasta ja nyky-
päivästä. 

Koulutus on avoin kaikille 16 vuotta täyt-
täneille. 

Kurssi pidetään kolmena keskiviikkona 
ajalla 1.–15.2.2023 kello 17.30–20. Kurssi 
on suomenkielinen, mutta kysymyksiä voi 
esittää myös ruotsiksi. 

Ilmoittautua voi osoitteessa opistopal-
velut.fi/loviisa, puhelimitse 019  555  555 
(Lovinfo) tai henkilökohtaisesti Lovinfossa 
(Mariankatu 12 A).  

KURSSI YKSITYISMAJOITTAJILLE
Yksityismajoituksen tarjoajille kansalais-
opisto pitää kurssin torstaina 19.1.2023. 
Kansalaisopisto tiedottaa kurssista tar-
kemmin. 

Messutoimistossa vauhti kiihtyy



Ajankohtaista
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Raatihuoneen 
remontti valmistui

Lopullisten vuokrasopimusten allekirjoit-
tamista tavoitellaan 31.1.2023 mennessä.

Alustavan kartoituksen mukaiset aurin-
koenergian tuotantoon soveltuvat maa-
alueet sijaitsevat Panimonmäen läheisyy-
dessä moottoritien molemmin puolin.

 – Kun vuokrasopimukset on allekirjoitet-
tu, voisi aurinkovoimaloiden rakentaminen 
alkaa vielä vuoden 2023 aikana, elinvoi-
mankehittäjä Petri Paimander kertoo.

Aiesopimus mahdollistaa myös uusien 
projektikohteiden etsinnän yhdessä Skar-
ta Energyn kanssa. 

– Uudenmaan ELY-keskuksen vaati-
muksesta pitää kuitenkin varmistaa, että 
suunnitellut aurinkovoimalat ottavat huo-
mioon maakunta- ja yleiskaavan maise-
malliset näkökohdat, ja hankkia maisema-
arkkitehdin lausunto asiasta. 

Loviisan kaupunki on allekirjoittanut Skarta Energy Oy:n 
kanssa aiesopimuksen aurinkovoimaloiden kehittämisestä 
kahdelle kaupungin omistamalle alueelle. 

Aurinkovoimaloita 
pukkaa

Raatihuoneen remontti on valmistunut 
joitakin viimeistelytöitä lukuun ottamatta.

Kaupunginjohtaja, kaupunginkans-
lia, talousyksikkö, kielenkääntäjät sekä 
viestintä, HR-tiimi ja tietoliikenneyhte-
yksistä vastaava ICT-yksikkö työskente-
levät jälleen Raatihuoneella ja asiakas-
palvelu toimii normaalisti.

Remontti alkoi maaliskuussa. Muun 
muassa Raatihuoneen viemäriputkistot, 
vesi- ja sähköjohdot sekä tietotekniset 
yhteydet saneerattiin. 

Ravirata

Gislomintie

E18

E18

Urheilukenttä

Aurinkovoimaloita on 
suunniteltu Panimonmäen 
läheisyyteen moottoritien 
molemmille puolille.
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torstaina 12.1.2023 kello 14–18.
avointen ovien iltapäivänä remontoituun Raatihuoneeseen

tutustumaan
Tervetuloa
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Koirapuiston 
rakentaminen alkaa

Uuden koirapuiston rakentaminen alkaa 
vielä tämän vuoden puolella.

Rakennuslupa on paraikaa käsittelyssä, 
ja sen jälkeen alkaa tapahtua.

Koirapuisto tulee Loviisanlahden länsi-
puolelle Vanhaan Rantaan. 

Pienten koirien aidattu alue on 1400 ne-
liömetrin laajuinen. Isot koirat saavat vähän 
isomman alueen.

Koirapuistoon tulee vesipiste, roskien 
syväkeräyssäiliö, puita ja puunrunkoja se-
kä kiinteä penkki.

Hardomintie valaistiin

Hardomintielle on saatu led-valaistus. Bän-
danbrinkenilta valtatie 6:n liittymään asti. 
Valaistu tieosuus on kaksi kilometriä pitkä.

– Valaistus lisää erityisesti jalankulki-
joiden ja kevyen liikenteen turvallisuutta 
pimeänä aikana, infrastruktuuripäällikkö 
Markus Lindroos toteaa.

Lovisavikens 
skola

Uusi  
koira- 
puisto

Kaukalo
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Kiinnostaako 
puutarhapalstan pito?

Loviisan keskustan tuntumassa on 
mahdollisuus puutarhapalstan pitoon 
kahdessa kohteessa.

Antinkylässä Haravankyläntien 
varrella voi viljellä perennoja ja muita 
monivuotisia kasveja. Uudessakaupun-
gissa Niittykadun varrella sijaitseva 
puutarhapalsta on tarkoitettu yksi-
vuotisille kasveille kuten perunoille ja 
vihanneksille.

– Tarkoitus on, että ensi vuonna työ-
pajalaiset auttavat alueiden siivoukses-
sa. Kukin palstanpitäjä huolehtii omasta 
tontistaan, kaupunginpuutarhuri Mona 
Bäckman kertoo.

Palstoja voi tiedustella Lovinfosta, 
Mariankatu 12 A, puh. 019 555 555, 
lovinfo@loviisa.fi 

Otsatukkanaudat viihtyivät viime kesä-
nä hyvin Köpbackan niityillä. Ensi kesä-
nä uudet, nuoret Highland Cattle -yksi-
löt pääsevät vuorostaan laiduntamaan 
uhanalaisessa perinneympäristössä.

– Naudat tekevät tärkeää työtä. Ilman 
laiduntamista arvokas alue kasvaisi 
umpeen ja häviäisi, kaupunginpuutar-
huri Mona Bäckman kertoo.

Laidunnus turvaa lukuisten niittylaji-

en ja niistä riippuvaisten hyönteisten ja 
lintulajien elinmahdollisuudet. Erityisen 
tärkeää perinneympäristöjen säilymi-
nen on pölyttäjähyönteisille.

Myös maalinnoitusalueen kupeessa 
sijaitseva lammashaka saa uudet asuk-
kaat.

– Ensi kesänä alueelle muuttavat 
Highland cattle -naudat, Mona Bäckman 
ennakoi.
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Naudat huolehtivat
perinneympäristöstä



Uusi päiväkoti sijoitetaan ratapi-
han alueelle, ja se rakennetaan 
kymmenelle ryhmälle. Kaupun-
ginvaltuusto päätti asiasta mar-

raskuun kokouksessaan.
– Suunnitteluvaiheessa henkilökunnan, 

lasten ja huoltajien edustajat kutsutaan 
mukaan työryhmään. Todennäköisesti jo 
tätä ennen teetetään kohdennettuja kyse-

lyitä, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff 
ennakoi.

Kustannusarvio on 7,7 miljoonaa eu-
roa. Tarkoitus on ottaa päiväkoti käyttöön 
vuonna 2025.

Varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, 
puh. 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

Lapset ja nuoret
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KESKUSTA PÄIVÄKOTI 
ratapiha-alueelle

Kuntosaliavain 
ilmaiseksi nuorille
Loviisalaiset toisen asteen 
opiskelijat ja 8.–9.-luokkien 
oppilaat pääsevät ensi vuonna 
kaupungin kuntosaleihin 
ilmaiseksi. 

Aloitteen ilmaisesta kuntosalikortista 
teki aiemmin Loviisan nuorisovaltuusto.

Kaupungin hyvinvointilautakunta 
rajasi ehdotusta 8.–9.-luokkalaisten 
osalta siten, että kuntosaliavaimen 
saavat ne, jotka osallistuvat kaupungin 
ohjattuihin kuntosaliryhmiin tai jotka 
haluavat kuntosaliavaimen erillisestä 
perustellusta syystä.

Kokeilu on yksivuotinen.

KAUPUNGIN KUNTOSALIT
• Fageråsin kuntosali  

(Köpbacka, Patukivenkuja)  
ma–su klo 6–22

• Liikuntahallin kuntosali  
(Brandensteininkatu 29)  
ma–pe klo 7–21

• Koskenkylän kuntosali,  
Agricolahalli (Forsöntie 3)  
ma–pe klo 7–21

• Ruukin kuntosali  
(Puistokuja 1)  
ma–su klo 6–22.

• Urheilupaviljongin  
kuntosali (Urheilutie)  
ma–su klo 6–22

Ehdotus: 
Valkon päiväkoti 
VÄISTÖTILOIHIN

Uusi keskustapäiväkoti rakennetaan rata-
alueelle Harjurinteen koulun läheisyyteen.

Keskustapäiväkoti korvaa Villekullan ja Rauhalan 
päiväkodit, joiden kiinteistöt ovat elinkaarensa lopussa. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli 
korvaavia tiloja syyskuun lopulla talousarvio-
käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto 
päättää asiasta joulukuussa 2022. Sopivien 
väistötilojen hankkiminen kestää kuudesta 
kuukaudesta eteenpäin.

– Kuntotutkimuksen tuoman uuden tiedon 
valossa järkevintä on pidemmällä tähtäimellä 
pyrkiä luopumaan monioireisen rakennuksen 
käytöstä, toteaa elinkeino- ja infrastruk-
tuurikeskuksen projektinjohtopäällikkö Ulf 
Blomberg.

Valkon päiväkodin lasten huoltajille on tie-
dotettu asiasta.

Loviisan tilapalvelut ehdottaa, 
että Valkon päiväkoti siirtyy 
jatkossa väistötiloihin tai uusiin 
tiloihin. Ehdotuksen taustalla on 
päiväkodissa kesäloman aikana 
tehty kuntotutkimus, jossa 
on ilmennyt entistä laajempia 
tiivistys- ja korjaustarpeita.

Harjunrinteen 
koulu

Loviisan lukio

Helsingintie

Rauhalantie

Ratakatu
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Valmistavan opetuksen oppilaita 
on yhteensä 57. 

– Suurin osa oppilaista on uk-
rainalaisia, mutta joukossa on 

myös muita, kertoo Harjurinteen koulun ja 
Loviisan lukion rehtori Laura Tenhunen.

Jokaisessa ryhmässä on opettajan lisäksi 
koulunkäynninohjaaja. 

– Harjurinteen koulussa on tänä syksy-

nä tehty paljon valmistelu- ja järjestelytöitä 
henkilökunnan rekrytoinnista kuljetuksiin 
sekä kaluste- ja materiaalihankintoihin. 
Isolle ryhmälle on näin saatu riittävän hyvät 
ja toimivat opiskelupuitteet. 

Vastaanottokeskuksen mukaan uusia op-
pilaita saattaa tulla vielä lisääkin.

VALMIUDET PERUSOPETUKSEEN
Maahanmuuttajalapsille järjestettävän val-
mistavan opetuksen tavoitteena on antaa 
oppilaille tarvittavat valmiudet suomen 
kielessä ja muut valmiudet perusopetuk-
seen siirtymistä varten. Samalla halutaan 
edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja 

kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Valmistavan opetuksen ryhmissä on 

myös yksittäisiä oppilaita muista kulttuu-
ritaustoista.

– Kun suomen kielen taidot ovat riittävät, 
oppilaat liitetään asteittain yleisopetuksen 
ryhmiin, aluksi taito- ja taideaineissa. Uk-
rainan ulkoministeriö tarjoaa myös etä-
opetusta oppilaille. Pääsääntöisesti oppilaat 
hoitavat tähän liittyvät tehtävät kotona, 
Tenhunen kertoo.

Lisää ukrainalais oppilaita 
HARJURINTEEN KOULUUN
Harjurinteen koulussa 
toimii tällä hetkellä 
neljä maahanmuuttajien 
valmistavan opetuksen 
ryhmää. 
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KUNINGATTARENRANTA
hahmottuu ihan silmissä

Asuntomessujen 
alkamiseen on enää 
runsaat puoli vuotta aikaa, 
ja paljon on vielä tehtävää. 
Aikataulussa ollaan, 
mutta talviaika ja erilaiset 
viimeistelytyöt asettavat 
omat haasteensa.

Asuntomessut

K uningattarenrannan työmaa-
alueella on nyt hektinen vaihe: 
meneillään on useita rakennus-, 
ruoppaus- ja päällystystöitä, ja 

työmaaliikenne on vilkasta. 
– Pitää operoida ja sovittaa yhteen mon-

ta erilaista työmaata samalla alueella ja var-
mistaa, etteivät valmiit pinnat vaurioidu, 
projektipäällikkö Niina Okkonen kuvailee.

Ruoppaustyöt saatiin pääosin valmiiksi 
marraskuun aikana. Asfaltointi- ja kiveys-

työt sekä viheralueiden viimeistely hoide-
taan keväällä.

– Aikataulu riippuu talven säistä. Joka 
tapauksessa työt jatkuvat Asuntomessujen 
alkuun saakka.

KERROSTALO HARJAKORKEUDESSA
Kuningattarenrannan pohjoispäähän nou-
seva kuusikerroksinen asuinkerrostalo on 
nyt harjakorkeudessa, ullakko- ja saunatilat 
ylimpänä. Seuraavaksi ovat vuorossa kiin-
teistön lämmityksen, vesijohtojen ja ilman-
vaihdon liitostyöt sekä muut valmistelevat 
työt, jotta esimerkiksi porrashuoneet sekä 
parveke- ja hissirakenteet saadaan valmiiksi.

Kiinteistön pihatyöt aloitetaan keväällä 
2023.

– Rakentaminen on aikataulussa ja val-
mis sopimuksen mukaisesti 15.6.2022, Lo-
viisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ville 
Salmi kertoo.

Asuntojen vuokrahaku ja vuokrataso 

julkistetaan alkuvuodesta 2023. Asukas-
valinnat tehdään heti vuokrahaun jälkeen.

VARAUS TOISESTA 
KERROSTALOTONTISTA  
Asuntomessuille rakennettavan kuusiker-
roksisen kerrostalon viereen nousee toi-
nenkin kerrostalo. 

Cubesta Oy teki lokakuussa varauksen 
uuden kerrostalon tontista. 

Hanke lähtee etenemään Asuntomessu-
jen 2023 jälkeen. 

OMAKOTI- JA RIVITALOT 
NOUSEVAT AJALLAAN
Kuningattarenrannan tonttimyynti onnis-
tui hyvin. Marraskuun puoliväliin mennes-
sä oli varmaa, että alueelle nousee ainakin 
17 uutta omakotitaloa. 

– Valmista pitää olla toukokuun loppuun 
2023 mennessä, mutta sen jälkeenkin voi-
daan tehdä viimeistelytöitä Asuntomessu-
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jen alkuun saakka, Niina Okkonen kertoo.
Kuningattarenrantaan rakennetaan li-

säksi ainakin yksi rivitalo ja kaksi paritaloa. 
– Työt ovat hyvässä mallissa.
Kelluvien talojen rakentajakumppaneita 

on nyt useita.
– Kiinnostus kelluvia taloja kohtaan on 

ollut todella suurta. Markkinointi jatkuu 
edelleen. Pian saamme nähdä, toteutuvat-

31 päivää, 
jotka elähdyttävät 
Loviisaa
Asuntomessujen ja uuden asuinalu-
een ansiosta kiinnostus Loviisaa 
kohtaan on lisääntynyt voimak-
kaasti.

Omakotitaloihin muuttaa 12 muu-
alta tullutta perhettä ja 5 loviisalais-
perhettä.

Projektipäällikkö Niina Okkonen 
arvioi, että Loviisa säilyttää jat-
kossakin vetovoimansa idyllinsä ja 
vanhojen talojen ansiosta. 

– Asuntomessujen myötä Loviisa 
profiloituu nyt myös kiinnostavana 
uudisrakentamisen kohteena. Tän-
ne kannattaa rakentaa ja muuttaa. 
Medianäkyvyys on suurta, ja se vain 
lisääntyy. Ensi kesänä kaupunkiin 
odotetaan yli sataatuhatta messu-
kävijää.

Asuntomessut Loviisassa 
7.7.–6.8.2023

ko suunnitelmat ensi kesään mennessä vai 
vasta myöhemmin.

KÄVELYSILTA, VIHERALUE…
Kuningattarenrannan historialliseen ala-
kaupunkiin yhdistävä kelluva kävelysilta 
toteutuu suunnitelmien mukaan. 

– Siltaelementtien asennus alkaa joulu-
kuussa, jos säät sallivat. Mutta ei haittaa, 
vaikka työ siirtyisi kevääseen.

Loviisanlahden ylittävä silta on 330 met-
riä pitkä ja noin kolme metriä leveä. Silta 
on varustettu ponttoneilla, ja elementit 
ankkuroidaan merenpohjaan.

Alueen pohjoisosaan sijoittuva puistoalue 
nimeltään Kruununranta tulee kaikkien kau-
punkilaisten käyttöön. Se on jo ennakkokat-
selmuksissa herättänyt paljon ihastusta. 

– Erityisesti pitkospuureitti on kiinnos-
tanut ihmisiä esittelykäynneillä.

ERILAINEN LEIKKIPUISTO
Alueen keskiosaan, aivan meren rannalle 
valmistuu leikkipuisto, jonka varustelussa 
on otettu huomioon myös vähän isommat 
lapset. 

Monipuolisiin varusteisiin kuuluvat muun 
muassa leikkikeskus liukumäellä, trampolii-
nit, vaijeriliuku ja tasapainoaskelmat. 

– Siitä tulee hieno, kaikille avoin kau-
pungin leikkipuisto – aika lailla erilainen 
kuin muut Loviisan leikkipuistot, Okkonen 
hehkuttaa.

Leikkipuistoon tulee 
monipuolisesti varusteita myös 
vähän isommille lapsille.

Ruoppaustyöt on saatu 
kutakuinkin valmiiksi.
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Hyvinvointialue

Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle

Ei vaikutusta 
asukkaiden arkeen
Valmistautuminen sote-palvelujen siirtymiseen 
kaupungilta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle on 
loppusuoralla. Vuoden vaihteessa toteutuva muutos ei 
vaikuta välittömästi asukkaiden arkeen. Terveysasemat 
ja muut peruspalvelut jatkavat entisissä paikoissaan.

kaupungin verkkosivustolta osoitteesta  
loviisa.fi.

Klinik-asiointipalvelun kautta voit ottaa 
yhteyttä ja asioida terveysasemalla mihin 
vuorokauden aikaan tahansa. Sen avulla 
saat hoidettua myös reseptien uusimisen, 
tutkimustulosten kyselyn tai varatun ajan 
perumisen.

Terveysaseman päivystykseen tulee ha-
keutua sen aukioloaikoina. 

Kiireellistä hoitoa tarvittaessa muina ai-
koina apua saa numerosta 116 117.

Erikoissairaanhoidon palvelut ja päi-
vystyksen virka-ajan ulkopuolella tuottaa 
HUS. 

Myös Porvoon sairaala on HUSin yksikkö. 

SOTE-PALVELUITA MYÖS  
ETÄVASTAANOTON KAUTTA
Itä-Uudenmaan kunnissa on otettu käyt-
töön etävastaanotot useissa sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa.

Etävastaanotto on sujuva ja luotettava 
vaihtoehto perinteiselle käynnille. Etänä 
voidaan järjestää sellaiset vastaanotot, jotka 
eivät vaadi fyysistä tutkimista. 

Kun varaat normaalin tapaan ajan vas-
taanotolle, sinulle voidaan tarjota vaihto-
ehtona etävastaanottoa tai voit halutessasi 
myös pyytää sitä. Etävastaanoton maksu 
peritään asiakasmaksuhinnaston mu-
kaisesti. Etävastaanottoa varten tarvitset 

veys- ja päihdeasiakkaiden elämänhallin-
taan liittyvät tukitoimet.

Palveluketjusta asiakas ohjataan oikealle 
palvelupolulle kunkin tarpeen mukaan. 

NÄIN HAKEUDUT HOITOON
Terveyskeskukset toimivat sote-uudistuk-
sen jälkeen kuten ennenkin. 

Tietoa palveluista saat toistaiseksi 

Jokainen loviisalainen saa ensi 
vuonna samoja ja yhtä laadukkaita 
terveys- ja sosiaalipalveluita kuin 
ennenkin. 

Uutta ovat selkeät, elämäntilanteiden mu-
kaiset asiakasryhmät ja palveluketjut, joita 
on kehitetty sote-uudistushankkeessa. 

Käytössä ovat esimerkiksi ikääntymiseen, 
vanhemmuuteen sekä aikuisten mielenter-
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ItäUudenmaan 
hyvinvointialue
Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 
kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. 

Lähes 100 000 asukkaan Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueeseen kuuluvat Loviisan li-
säksi Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Porvoo, 
Pukkila ja Sipoo. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajak-
si on valittu Max Lönnqvist. 

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti muis-
ta johtajavirkavalinnoista marraskuussa.

Loviisan perusturvajohtaja, terveystie-
teiden maisteri Carita Schröder valittiin 
terveyspalveluiden vastuualuejohtajaksi.

Terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön 
uudet asiakaspalvelun puhelinnumerot. Vanhat 019-alkuiset pu-
helinnumerot poistuvat käytöstä 31.12.2022. 

HOITAJAN, LÄÄKÄRIN JA SUUN  
TERVEYDEN HUOLLON VASTAANOTTO 
• Loviisa ja Lapinjärvi, terveyskeskus puh. 019 5600 300
• Loviisa ja Lapinjärvi, suun terveydenhuolto puh. 019 5600 301

Päivystysapu ohjaa ja neuvoo kiireellisissä terveysongelmissa 
iltaisin, öisin ja viikonloppuisin puh. 116 117
Sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 019 5600 150
Hätätilanteessa puh. 112

Ajankohtaiset tiedotteet julkaistaan sivustolla itauusimaa.fi

Sote-henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säi-
lyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoit-
teet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

PERUSTIEDOT SOTE-PALVELUISTA
Perustiedot sote-palveluista ja paikalliset yhteystiedot löytyvät 
edelleen Loviisan kaupungin verkkosivustolta. 
Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään tietoa palveluista myö-
hemmin keväällä. Sen jälkeen tiedot poistetaan kuntien sivuilta.
Hyvinvointialueen verkkosivustolta itauusimaa.fi löydät vuoden-
vaihteen jälkeen ajankohtaista tietoa koronasta ja rokotuksista.

PELASTUSLAITOS PALVELEE NORMAALISTI
Pelastustoimen palvelut ja yhteystiedot löydät verkkosivustolta 
pelastustoimi.fi/ita-uusimaa. 
Pelastustoimen henkilöstön uudet sähköpostiosoitteet ovat muo-
toa etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi. 
Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

UUDET 
puhelinnumerot

IU

IU

mobiililaitteen tai tietokoneen ja toimivan 
nettiyhteyden.

Ohjeet etävastaanottoa varten löytyvät tois-
taiseksi osoitteesta loviisa.fi/etavastaanotto.

Loviisa
Lovisa

Porvoo
Borgå

Sipoo
Sibbo

Askola

Pukkila Myrskylä
Mörskom

Lapinjärvi
Lappträsk
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Talousarvio 2023

Loviisan kaupungin vuoden 2023 talousarvio lähes puolittuu 
tämänvuotisesta, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi 
vuoden vaihteessa siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
Kaupungin verotulot pysyvät vielä ensi vuonna kohtuullisella tasolla. 
Sen jälkeen onkin jo tiukempaa.

Budjetti puolittuu, veroprosentit ennallaan

Talous

Kuluva vuosi on kehittynyt odotet-
tua parempaan suuntaan, mikä 
antaa kaupungille taloudellista 
puskuria tuleviin muutoksiin. 

– Koronaviruspandemia ja Ukrainan 
sota eivät ole vielä tänä vuonna juurikaan 
heikentäneet talouttamme. Myös ensi vuo-
si näyttää kohtuullisen hyvältä, mutta jo 
vuosina 2024–2025 on odotettavissa haas-
tavampia aikoja, kaupunginjohtaja Jan D. 
Oker-Blom sanoo. 

Sote-uudistus heikentää kaupungin talo-
utta ja velkataakka kasvaa. 

LAINATAAKKA KASVAA
Kaupunki ei ottanut tänä vuonna lainkaan 
lisälainaa. Tilanne näyttää suhteellisen hy-
vältä myös vuoden 2023 osalta, mutta vuo-
desta 2024 lähtien velkataakan odotetaan 
taas kasvavan.

– Onneksi olemme suojanneet laino-
jamme ja sitoneet merkittävän osan niistä 
hyvin matalaan korkoon. Lisäksi Loviisan 
kaupungin sähkösopimus on voimassa ko-
ko vuoden 2023.  Korkotason tai sähkön 
hintojen raju nousu ei siten vaikuta Lo-
viisan kaupunkiin yhtä voimakkaasti kuin 
moneen muuhun, talouspäällikkö Fredrik 
Böhme toteaa. 
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INVESTOINTEJA TARVITAAN
Kuningattarenrannan jälkeen odottavat 
keskustapäiväkodin, liikuntahallin ja Isnä-
sin koulukeskuksen investoinnit.

– Kunnan tulevaisuuden kannalta tär-
keimpiä asioita ovat varhaiskasvatus ja 
koulutus. Jos haluamme kehittää Loviisan 

vetovoimaa, meidän täytyy tehdä investoin-
teja sivistykseen, Jan D. Oker-Blom tiivistää. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 
2023 talousarvion joulukuun kokoukses-
saan 14.12.2022.

Kunnallisverot ennallaan
Hyvinvointialueuudistuksen takia kunta ei poik-
keuksellisesti voi vaikuttaa vuoden 2023 tulove-
roprosenttiin. 

Kunnallisveroprosentti pysyy siten ensi vuon-
na asukkaiden näkökulmasta ennallaan, eli se on 
20,25 %.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vie siitä kui-
tenkin 12,64 prosenttiyksikön osuuden, jolloin Lo-
viisan tuloveroprosentti on 7,61 % vuonna 2023.

Myös kiinteistöverot pysyvät ennallaan.

Yleinen 
kiinteistövero 1,00 %

Vakituisten asuntojen 
kiinteistövero 0,50 %

Muiden kuin vakituisten 
asuntojen kiinteistövero 1,20 %

Voimaloiden 
kiinteistövero 3,10 %

Yleishyödylliset 
yhteisöt 0,00 %

Rakentamattomat 
rakennuspaikat 3,00 %

52 %27 %

15 %
4 % 2 %

TA2022
112,5 milj. € 

57 %

31 %

8 % 4 %

TA2023
53,6 milj. € 

2022 2023 2024 2025
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Tuloverojen kehitys 
2022–2025, € 

Toimintakulujen muutos
Loviisan kaupungin toimintakulut 
2022 ja 2023, euroa

112,5 
 milj. € 

53,6 
milj. € 

2022 2023

Loviisan kaupungin toimintakulut 2022 ja 2023, 
keskusten prosenttiosuudet

Toimintakulujen jakautuminen, %

Perusturvakeskuksen toiminta siirtyy vuoden 2023 alussa 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, joten se ei enää 
näy vuoden 2023 toimintakuluissa. Samalla sivistys- ja 
hyvinvointikeskuksen osuus kaupungin toimintakuluista 
tuplaantuu vuoteen 2022 verrattuna.

Perus turva keskus
Sivistys- ja hyvin-
vointi keskus
Elinkeino- ja infra - 
s truktuuri keskus
Kaupungin kanslia keskus
Demo kratia palvelut
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Kysyimme Cursorin yritysasian-
tuntija Sami Moisiolta, millainen 
ohjelma on ja minkä alan ja min-
kä kokoisia loviisalaisyrityksiä 

siinä on mukana. 
– Ohjelman tarkoituksena on rohkaista 

loviisalaisia yrityksiä kasvuun ja uudistu-
miseen. Olemme käyneet yrityksiä läpi ja 
koettaneet löytää kipupisteet, miksi kasvu 
pelottaa. Meillä on myös ollut teemaan so-
pivia luentoja. 

– Ohjelmaan on osallistunut kokoluokal-
taan pieniä yrityksiä. Suurimpien yritysten 
liikevaihto on yli miljoonan, mutta yli kym-
menen henkeä työllistäviä yrityksiä ei ohjel-
massa ole. Yritysten toimialat ovat laidasta 
laitaan, karjanhoidosta nostopalveluihin.

Minkälaista osaamista Cursorilla on tarjo-
ta loviisalaisyrityksille?

– Meillä on osaamista omistajanvaihdok-
sista, liiketoimintakaupoista ja liiketoimin-

nan johtamisesta. Autamme myös rahoitus-
hauissa ja mietimme yrittäjän kanssa yhdes-
sä, millainen kehitysehdotus tai investointi 
voisi saada tukea. 

– Yhtiömuodolla ei ole väliä. Autamme 
niin henkilöyhtiöitä, osakeyhtiöitä kuin tar-
vittaessa osuuskuntia.   

 
Mitä uutta on tiedossa ensi vuodelle? 

–  Aloitamme somemarkkinoinnin työ-
pajakoulutukset, ja Loviisan Yrittäjien kans-
sa pidämme hyvinvointi-illan tammikuus-
sa. Annamme asiakaspalvelukoulutusta 
Asuntomessuja ajatellen. Lisäksi käymme 
ohjelmassa olevien yrittäjien kanssa ”one to 
one” -keskusteluja. 

– Erilaisia koulutuksia on suunnitteilla 
keväälle. Ne toteutetaan asiakaslähtöisesti, 
eli kuuntelemme herkällä korvalla, mistä 
aiheista yrittäjälle olisi eniten hyötyä nykyi-
sessä maailmantilanteessa.

Cursor Oy:n yritysneuvonta palvelee loviisalaisia 
yrityksiä puhelimitse, videoneuvottelun 
välityksellä ja henkilökohtaisesti. ”Rohkeus 
kasvaa Loviisassa” -ohjelmaan on osallistunut 
parikymmentä loviisalaisyritystä.

Autamme kaikenkokoisia yrityksiä, 
Sami Moisio sanoo.

Miten palveluistanne pääsee nauttimaan?
Meillä on sähköinen ajanvaraus:
https://www.cursor.fi/yhteys/ajanvaraus/

Meidät voi myös tavata livenä, ja voimme 
tulla yrittäjän luokse. Lisäksi järjestämme 
videotapaamisia, ja meiltä saa myös puhe-
linneuvontaa 040 190 2555.   
Sähköposti yritysneuvonta@cursor.fi
Cursor.fi

 

Yritysneuvonta
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    Rohkeus 
kasvaa Loviisassa

 24 tunnin sisällä 
asiakkaalle tulee vastaus 
tai ilmoitus, että asia on 
käsittelyssä.
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Campingvieraille 
uusi huoltorakennus

Loviisa Campingin uusi huoltorakennus val-
mistuu vuodenvaihteen tienoilla, ja se otetaan 
käyttöön ensi keväänä.

– Huoltorakennuksessa on noin sata neliö-
tä. Siihen tulee asiakkaiden wc:t, suihkut ja 

pesukone sekä siivouskomero ja tekninen tila, 
projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg kertoo.

Vanhasta rakennuksesta poistetaan vas-
taavat liian pienet ja huonokuntoiset tilat. 

– Siihen jää ainoastaan inva-wc ja -suihku.

Joni Haarala 
Vesiliikelaitoksen 
johtajaksi
Diplomi-insinööri Joni Haarala on 
valittu Loviisan Vesiliikelaitoksen 
johtajaksi. Hän aloittaa tehtäväs-
sään joulukuun alussa.

Haarala on suorittanut tuotan-
totalouden tutkinnon Lappeen-
rannan–Lahden teknillisessä yli-
opistossa ja ympäristöinsinöörin 
tutkinnon Lahden ammattikorkea-
koulussa. 

Vesiliikelaitoksen entinen johtaja 
Markku Paakkarinen jäi eläkkeelle 
1.12.2022.

Loviisan kuten muidenkin kuntien pitää pystyä 
hoitamaan tehtävänsä ja turvaamaan asukkai-
den hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimin-
taympäristön häiriöistä, uhkista ja riskeistä 
huolimatta.

Loviisan kokonaisturvallisuutta hallitaan 
muun muassa varautumissuunnittelun sekä 
paikallisen turvallisuussuunnittelun avulla. 

– Nyt päivitetty valmiussuunnitelma mää-
rittelee johtamisjärjestelmät ja toimintaperi-
aatteet, jotta yhteistyö toimii ja elintärkeiden 
toimintojen ylläpito turvataan häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa, kaupunginjohtaja Jan D. 
Oker-Blom toteaa.

Lisäksi kaupunki osallistuu varautumishar-
joituksiin.

– Esimerkiksi Loviisan ydinvoimalaitokseen 
liittyvä Loviisa22-harjoitus toteutettiin 1.12. 
osana normaalia varautumistyötä.

loviisa.fi/turvallisuus

Valmiussuunnitelma 
päivitettiin

Loviisan kaupunki on päivittänyt 
valmius suunnitelmansa erilaisten 

häiriötilojen varalta.

Loviisan kaupungin alueella sijaitsee useita valtakunnallisesti elintärkeitä toimintoja 
ja riskikohteita, kuten ydinvoimalaitos, valtatiet 6 ja 7 sekä Loviisan satama. 
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Kulttuuri

Monikielinen 
KIRJASTO 
palvelee

Loviisan kirjastot palvelevat 
luonnollisesti suomen- ja 
ruotsinkielisiä kuntalaisia, mutta 
tiesitkö, että kokoelmista löytyy 
luettavaa myös englanniksi, 
venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, 
viroksi ja nykyään myös 
ukrainaksi.

H elle kirjastot -nettipalvelusta saa 
kirjoja ja materiaaleja monilla 
muillakin kielillä. 

Loviisaan muuttaneille ukrai-
nalaisille sekä muille koululaisille on järjes-
tetty esittelykierroksia kirjastoissa. 

Kirjastonhoitaja Rebecka Asikainen ker-
too, että PressReader-palvelussa voi lukea 
sanoma- ja aikakauslehtiä peräti 65 kielellä. 

– Helmi-maaliskuussa järjestetään sata-
kielikuukausi, jolloin pidetään satutuokioita 
eri kielillä.

Syksyllä Loviisan keskustassa järjes-
tetyt kaksi kurssia olivat täynnä in-
nokkaita ja motivoituneita ukrainalai-
sia. Kurssit saavat jatkoa ensi vuonna. 
Opettajana toimii Kirsi Agge. 

Myös Strömforsin ruukissa on jär-
jestetty suomen kielen opetusta kah-
delle ryhmälle, joita on vetänyt kielten-
opettaja Jarmo Sihvonen. 

– Molemmat ryhmät ovat olleet tu-
paten täynnä. Ukrainalaiset ovat hyvin 
innokkaita oppimaan suomea työllisty-
äkseen mahdollisimman nopeasti, kan-
salaisopiston rehtori Merja Sillanpää 
kertoo.

Suomen kielen opettajista on huuta-
va pula, sillä ukrainalaisia on Loviisas-
sakin paljon. 

Sillanpää muistuttaa, että kielen 
opettaminen on vaativa ammatti, oma 
pedagogiikan lajinsa. 

– Toivottavasti saamme ensi vuo-
delle valtiolta lisärahoitusta ukrai-
nalaisille suunnattuun suomen kielen 
opetukseen. 

Suomen kielen 
opetusta 
ukrainalaisille

Vielä ehdit nähdä Aapisia Agricolasta nyky-
aikaan -näyttelyn, joka on avoinna Loviisan 
pääkirjastossa 9.12. asti. Katsaus aapisten 
historiaan Suomessa sekä aakkosiin ja sanoi-
hin liittyviä pelejä ja tehtäviä. 

Loviisan kansalaisopisto 
tarjoaa suomen kielen 
opetusta aikuisille 
ukrainalaisille. 

Satakielikuukausi on vuosittainen mo-
nikielisyyttä juhliva jakso Kansainvälisen 
äidinkielen päivän (21.2.) ja Maailman ru-
nouden päivän (21.3.) välillä. 

Lisätietoja
https://helle.finna.fi/
www.satakielikuukausi.fi
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TAIDEKYSELY

Minne julkista 
taidetta?

Loviisan kaupunki on saanut 
valtioneuvoston päätöksellä 
käytettäväkseen perinnön, joka 
tulee käyttää kulttuuripalveluiden 
kehittämiseen. Yhteensä perintöä 
on käytettävissä runsaat 410 000 
euroa, josta 100 000 euroa käytetään 
loviisalaisten nuorten hyväksi.
 
Koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä Samira 
Al-Far kertoo, että Loviisassa aiotaan ottaa 
käyttöön ilmainen nuorille tarkoitettu hy-
vinvointisovellus, nuorisopassi, josta nuoret 
saavat tietoa tarjolla olevista harrastuksista, 

tapahtumista ja erilaisista eduista.
– Teemme tästä ensi vuonna pilotin ja pää-

tämme sen jälkeen jatkosta.
Suunnitelmissa on monia muitakin virityksiä, 

jotka perintö mahdollistaa.
– Aiomme hankkia liikkuvan nuorisotilan. 

Siihen soveltuva auto on jo haussa. Etsimme 
myös paikkaa graffitiseinälle. Lisäksi ensi kesän 
Picnic on the Beach -tapahtumasta tehdään 
osallistava niin, että nuoret pääsevät harjoitte-
lemaan monenlaisia taitoja ääni- ja valoteknii-
kasta maskeeraukseen, lavarakentamiseen ja 
videokuvaukseen, Samira Al-Far kertoo.

Julkinen taide voi olla veistos, va-
lo- ja äänitaidetta, esityksellinen 
tapahtuma tai esimerkiksi seinä-
maalaus. 

Julkisia paikkoja taiteelle voivat olla lii-
kenneympyrät, bussipysäkit, koulut, päivä-
kodit ja terveyskeskukset sekä muut kau-
punkitilat, joissa ei ole pääsymaksua. 

Kulttuurituottaja Päivi Karppi kertoo, 

että tavoitteena on kohottaa asuin- ja elin-
ympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä tun-
nistaa Loviisan kulttuurihistoriallisesti mer-
kitykselliset alueet. 

– Ohjelmaa varten haluamme kuulla 
asukkaiden näkemyksiä ja toiveita julki-
sesta, eri puolille Loviisaa sijoitettavasta 
taiteesta. 

Kyselyn vastausaika päättyy näinä päivinä 

Perintörahoista 100 000 euroa nuorisotyöhön

eli 4.12.2022. 
– Jatkossa järjestämme työpajoja, joissa 

voidaan esittää toiveita ja ideoita alueittain 
vielä tarkemmin, Päivi Karppi kertoo.

Linkki kyselyyn löytyy osoitteesta  
loviisa.fi/kyselyt.

Kulttuurituottaja Päivi Karppi, 
puh. 040 751 7449, paivi.karppi@loviisa.fi

Loviisa hakee uudella taideohjelmallaan 
uusia tapoja tuoda kulttuuria, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä osaksi loviisalaisten arkea. 
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Torin joulumarkkinat 8.12.
Loviisan torin joulumarkkinat järjestetään 
torstaina 8.12. kello 7–16. Torilla myydään muun 
muassa joulukuusia sekä jouluisia tuotteita ja 
herkkuja.

Kaupunki ja markkinakauppiaat järjestävät 
markkinakuljetuksia kyliltä keskustaan. Tar-
kista aikataulut osoitteesta loviisa.fi/tori

Pidennetyt 
aukioloajat
Loviisan tori on joulua edeltävällä viikolla (20.–
23.12.) auki joka päivä tiistaista perjantaihin 
kello 7–15, eli pidennetyllä aukiololla.

Talvikaudella tori on yleensä auki tiistaina, 
torstaina ja lauantaina kello 7–13.

Itsenäisyyspäivänä tiistaina 6.12. tori on 
suljettu.

Loviisan pääkirjasto ja lähikir-
jastot tarjoavat glögiä ja pientä 
purtavaa itsenäisyyspäivän kun-
niaksi maanantaina 5.12.2022. 
Kirjastot suljetaan itsenäisyys-
päivän aattona kello 15.

Pääkirjastossa järjestetään 
joulusatutuokio ja joulukoristei-
den askartelua torstaina 8.12. 
kello 17.30–18.30. Satutuokio 
kestää noin 20 minuuttia, jonka 
jälkeen alkaa askartelu. 

Suomenkielinen lukupiiri ko-
koontuu keskustelutilaisuuteen 
Loviisan pääkirjastossa perjan-
taina 9.12. kello 11. Jutellaan yh-
dessä hyvästä kirjallisuudesta ja 

nautitaan kahvia, teetä ja pientä 
purtavaa.

Liljendalgårdenissa on kirjaili-
javieraana toimittaja ja kirjailija 
Kerstin Kronvall maanantaina 
19.12. kello 18. Hän esittelee ja 
keskustelee illan aikana Venäjän 
ja Ukrainan ajankohtaisesta tilan-
teesta. Tilaisuus on pääosin ruot-
sinkielinen, mutta keskusteluun 
voi osallistua myös suomeksi. 

Liljendalgården: 
Kartanontie 16, 07880 Liljendal
Pääkirjasto: 
Kuningattarenkatu 3,  
07900 Loviisa

Glögiä, satuja 
ja askartelua 
KIRJASTOISSA

Lovisa huvudbibliotek och när-
biblioteken bjuder på glögg och 
tilltugg självständighetsdagen till 
ära måndag 5.12.2022. Biblioteken 
stänger klockan 15 på sjävständig-
hetsdagens afton.

Huvudbiblioteket ordnar jul-
sagostund och julpyssel torsdag 
8.12 klockan 17.30–18.30. Sa-
gostunden är ungefär 20 minuter 
lång, efter det blir det pyssel. 
Det går bra att delta endast i sa-
gostunden eller pysslet.

Den finskspråkiga läsekretsen 
samlas för diskussion i Lovisa 
huvudbibliotek fredag 9.12 klock-
an 11. Läsekretsen samtalar om 
god litteratur. Det bjuds på kaffe, 

te och tilltugg.
Författargästen Kerstin Kron-

vall besöker Liljendalgården 
måndag 19.12 klockan 18. Kronvall 
är författare och journalist. Hon 
presenterar och diskuterar det ak-
tuella läget i Ryssland och Ukraina. 
Evenemanget är främst svensk-
språkigt, men det går bra att delta 
i diskussionen även på finska.

Liljendalgården: 
Herrgårdsvägen 16, 
07880 Liljendal
Huvudbiblioteket: 
Drottninggatan 3, 
07900 Lovisa

Glögg, sagor och julpyssel 
PÅ BIBLIOTEKEN



Loviisan kaupungin uuden -
vuoden juhlat järjestetään 
31.12.2022 kello 16–17.30 
Loviisan torilla. 

Kaupunki on päättänyt, että ilotulitus-
näytöstä ei järjestetä ympäristösyistä. 

– Toivomme, että myös yksityiset 
ihmiset harkitsisivat tarkkaan ilotu-
litteiden käyttöä, kulttuurituottaja 

Päivi Karppi huomauttaa. 
Ilotulituksen sijaan torilla järjes-

tetään tulishow-esitys, jonka toteut-
taa  tuli- ja valoshow-ryhmä  Belenos 
Group of Arts. 

Show’n lisäksi torilla on kivaa teke-
mistä perheille vuoden viimeisenä ilta-
na. Tarkempi ohjelma julkaistaan joulu-
kuussa osoitteessa www.loviisa.fi.

Tulishow uudenvuoden 
juhlassa 31.12.

Julmarknad på torget 8.12
Julmarknaden på Lovisa torg ordnas torsdag 
8.12. På torget finns bland annat julgranar, jul-
delikatesser och andra juliga produkter till salu.

Lovisa stad och marknadsförsäljarna ordnar 
busstransport från byarna till Lovisa torg. Tid-
tabellerna finns på adressen loviisa.fi/sv/torg

Förlängda 
öppettider på torget
Veckan före jul 20–23.12 är torget öppet varje 
dag från tisdag till fredag klockan 7–15. Torget 
är alltså öppet längre en vanligt.

Under vintersäsongen är torget vanligen 
öppet tisdag, torsdag och lördag klockan 7–13.

På självständighetsdagen tisdag 6.12 är tor-
get stängt.

Lovisa stads nyårsfest 
ordnas på torget 31.12.2022 
klockan 16–17.30. 

Staden har av miljöskäl beslutit att inte 
skjuta fyrverkerier.

– Vi hoppas att även privatpersoner 
noggrant överväger användningen av 
fyrverkerier, säger kulturproducent 
Päivi Karppi.

Istället för fyrverkerier ordnas en 
eldshow av gruppen Belenos Group of 
Arts, som ordnar eld- och ljusshower. 
Förutom showen ordnas även annat ro-
ligt familjeprogram på årets sista dag. 

Noggrannare program publiceras på 
adressen www.lovisa.fi i december.

Eldshow på 
nyårsfest 

31.12
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